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A fa



Hatalmas fa. Egy autó kanyarodik mellé. Házaspár kiszáll.















































































A férj az autóhoz sétál, láncfűrészt vesz elő, beindítja.
Férj:
Istenem! Milyen hatalmas lett 30 év alatt!

Feleség:
Gyönyörű! Emlékszel?

Férj:
Persze drágám, mindenre. 

Feleség:
Alatta csókoltál meg először.

Férj:
Akkor még ilyen picike volt.

Feleség:
Aztán szívet véstél bele, ide.

Férj:
Te meg ajándékot adtál nekem. Egy, egy…

Feleség:
Szívet! Egy piros mézeskalács szívet.

Férj:
Mennyi emlék!

Feleség:
Ide jöttünk esküvő után. Elmondtuk neki.

Férj:
Ő meg bólogatott a lombjával!

Feleség:
Mint aki tudta!

Férj:
És mikor megszületett Bálintka, ide hoztuk először. Azt mondtuk neki…

Feleség:
Bálintka, ez a mi fánk!

Férj:
És mikor szegény anyuka megbetegedett, akkor is ide jöttünk…

Feleség:
Mintha Ő segíthetne.

Férj:
Pedig csak egy fa!

Feleség:
Egy fa, mely sokat látott.

Férj:
Nem sokat kedvesem, mindent!

Feleség:
Az egész életünket.

Férj:
Gyönyörű nagy lett! Nézd! A koronája!

Feleség:
Hatalmas!

Férj:
Milyen szép!

Feleség:
Fenséges!

Férj:
Na, lássunk munkához.

Feleség:
Igen szívem, hisz dolgozni jöttünk. Azt mondják, az idén kemény lesz a tél. 





Hülye aki…!



Két részeg férfi támasztja a pultot, fejükön papírcsákó, lufi.


































































Asszony be, meglehetősen mérges.
Első:
Ünnepeljünk édes öregem! Miénk a világ!

Második:
Húzzunk bele apukám! Sírva ünnepel a magyar!

Első:
Sírva vigad! De az most tök mindegy! Ünnepelni jöttünk, nem temetni!

Második:
Pedig meghalt a nagyi!

Első:
Azt is megünnepeljük!

Második:
Éljen az ünnep Dezsőkém! Proszit! Minden rohadt nap ünnepnek kellene lennie!

Első:
Nekem mondod, Palikám! Legjobb dolog ha az ember ünnepel! Vivát ünnep!

Második:
Amikor a Lia ott hagyott, akkor ünnepeltem ekkorát!

Első:
Ott voltam, apukám. De az nem volt igazi ünnep!

Második:
Miért?

Első:
Mert a Lia később visszajött!

Második:
De aztán meghalt!
Első:
Na, az már ünnep volt.

Második:
Az volt bizony. Igyunk!

Első: 
Éljen az ünnep!

Második:
Világ ünnepei egyesüljetek!

Első:
Éljen! Proszit!

Második:
Hu cseszd meg!

Első:
Mi van?

Második:
Hu cseszd meg!

Első:
Na!

Második:
Itt az asszony.

Első:
Hu cseszd meg!

Asszony:
Mi folyik itt?

Első:
Sör.

Második:
Meg bor.

Asszony:
Nem azt kérdeztem! Mit csináltok?

Első:
Ünneplünk!

Asszony:
Mit ünnepeltek?

Második:
Nem mit, hanem miért?

Asszony:
Rendben van! Akkor miért?

Első:
Azért ünneplünk cseszd meg, mert nem vagyunk hülyék! Megértetted? Na gyere, ünnepelj te is velünk! 

Asszony:
Nem!

Második:
Szóval te hülye vagy?

 























Titkosított anyag


Férfi ül a padon. Másik férfi érkezik, óvatosan körbekémlel – követik-e? – majd hírtelen leül a másik férfi mellé. Nem néznek egymásra, levegőbe beszélnek, mint a hülye filmek kémei.















A második egy hatalmas lakattal lezárt irattartót vesz elő a táskájából. Leteszi a padra, kettejük közé.












































































Hirtelen egy görkorcsolyás suhanc vágódik melléjük, felkapja az aktát és eltűnik vele. Az első férfi felpattan, kiabál.
Első:
Elhozta?

Második:
Megígértem.

Első:
Tehát elhozta.

Második:
El.

Első:
Mutassa!

Második:
Itt? Maga megőrült?

Első:
Hiszem ha látom.

Második:
Rendben. Tessék, itt van!

Első:
Lakat kulcs?

Második:
Megörült? Ez titkos! 

Első:
Na és! Nekem kell!

Második:
Nem érti? Ezt az aktát 99 évre titkosították!

Első:
Kik?

Második:
Mi! 

Első:
Ők is?

Második:
Naná! Mindenki!

Első:
Mi nem!

Második:
Dehogynem!

Első: 
Nem hiszem el.

Második:
Majd elhiszi.

Első:
Ki olvasta eddig?

Második:
Csak a feleségem. Ő javította ki a helyesírást. 

Első:
És hogy lesz ebből balhé?

Második:
Az már a maga dolga. Fantáziáljon! Én megígértem, idehoztam, láthatja. Többet ennél nem tehetek!

Első:
Van fűrésze?

Második:
Maga tényleg megőrült! Ez egy államilag elismert titkosítás! Ebben a titkosításban benne vagyunk mi is, ők is, maguk is! 

Első:
Ők is?

Második:
Ha mondom! Ez az akta, sokat tudna ám mesélni! 

Első:
Akkor meséljen!

Második:
Nem fog! Na kérem a pénzem, és már itt sem vagyok.

Első:
Én ezért egy büdös…..

Tolvaj, fogják meg!

Második:
Ez az ő emberük volt! Ők mind ilyenek!

Első:
És ha maguk csinálták?

Második:
Vagy maguk!

Első:
Miért csináltuk volna?

Második:
És mi?

Első:
És ők?

Második:
Na látja!  

Első:
Gondolkozzon.  

Második:
Igaza van!  

Első:
Na látja! 

Második:
De ha nem önök, nem ők, és nem mi, akkor ki?

Első:
Hát ez az! Most mit mondunk?

Második:
Majd azt, hogy valaki kiszivárogtatta. Mondjuk, a takarítónő, vagy valaki.

Első:
A takarítónő kivel van?

Második:
Nem tudom.

Első:
És ha köp?

Második:
Nem fog.

Első:
Miből gondolja?

Második:
Majd titkosítjuk a vallomását.

Első:
Kezet rá!

Második: 
Kezet rá!

Első:
Na viszlát! Ja! Egyébként nézze este a híradót! Kígyót-békét kiabáltam magára!

Második:
Kígyót-békát! Ahogy szoktuk! Kézcsókom az asszonynak! Viszlát!






Indítás


A Gálvölgyi show indítását a következő képen képzelem.
Úgy kezdünk, mint az M 1 kezd a híradó előtt. 
A képernyő sarkában óra ketyeg, és különböző kamerák képeit mutatjuk.
A különbség annyi, hogy ezek térfigyelő kamerák.

1, felírat: Kőbánya, külterület.

A képen egy férfi fojtogat egy nőt.


2, felírat: Vácrátóti Botanikus Kert.

A képen egy férfi és egy nő fut be a bokrok közé, ruhadarabok repülnek kifelé.


3, felírat:  nyóc ker.

A képen három férfi elindul egy autóval, a tulajdonos fenyegetőzve fut utánuk.


4, felírat: Budapest, Belváros

A képen jól öltözött részeg férfi hugyozik az egyik előkelő butik kirakata előtt.


5, felírat: Budapest, Kovács lakás

A képen Kovács lábat áztat a lavórban a TV előtt, felesége az előszobában veri a gyereket.

Az órát mutatjuk, a szokásos sípjel, indul a Gálvölgyi show.



Reklám


Bevásárló központ.

Házaspár dugig pakolt bevásárlókocsit tol maga előtt. Mind a ketten vidáman mosolyognak.




Férj:
Ezt mind mi vásároltuk!

Hitelből!!!!

Asszony:
Mert hülyék vagyunk!
































Kultúrház


Az M 1 műsorának műsorvezetője: Galamb. 































































































































Egy festményt mutat föl, egy férfit látunk hátulról, amint kimászik az ablakon.


Galamb:
Kedves nézőim, szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Csécselaki Horváth Jenő dalírót, dalszerzőt, költőt, műfordítót, szakírót, képzőművészt, akt és portréfestőt.

Csécselaki:
Nem portréfestő, pornófestő.

Galamb:
Hopp, kedves nézőim, hopp, máris témánál vagyunk. Te, aki kijártad a legfényesebb iskolákat, ott voltál a nyolc költő által létrehozott hét költője újság szerkesztőségében, te, aki évekig voltál Párizs ünnepelt szobafestője, most teljesen mással foglalkozol. Hogy lesz a költőből, pornófestő? 

Csécselaki:
Hát ez az.

Galamb:
Te te, nagy rébuszmondó vagy! Ilgur-murgur, kunga-bunga, ehide-behide, sunsula! Micsoda sorok, kedves nézőim!  Mindig megsüvegeltem azt a tiszta tollvezetést, azt a briliáns elmét, ami a te letisztult rímeidet jellemezte. Mondd el nekünk, kedves Jenő, két legkedvesebb sorodat.

Csécselaki:
Cigája-cigája, bugyija mögött a…

Galamb:
Fantasztikus! Borsódzik hátamon az atlétatrikó, hideg veríték csordogál cipőmben! Az ember szinte látja maga előtt a fennkölt sorokat. Mondd, kedves Jenő, te mit látsz magad előtt, mikor csodás rímeiden gondolkozol?
Csécselaki:
Általában a WC ajtót, mert ugye ottan szoktak eszembe jutni szebbnél-szebb gondolatok. 

Galamb:
Mesélj nekünk a fennkölt és gyönyörű Párizsról, ahol te hosszú, ám tanulságos, ugyanakkor nehéz éveket töltöttél. Párizs, Párizs te csodás város, népek büszke gyűjtőhelye, a gall kakas fénylő szemétdombja!

Csécselaki:
Párizs nagyon szép.

Galamb:
Aztán hazajöttél ferencvárosi kicsi, ám barátságos meghittséggel berendezett otthonodba, ahol reggelente madárcsicsergésre és a friss kávé illatára ébredsz, miközben kedves nejed, Rózsika, halkan dúdol melletted. A háttérben pedig sebes szívveréssel zakatol a ferencvárosi pályaudvar ébredező, mások szerint sosem pihenő vasgépezete.

Csécselaki:
Azóta itthon vagyok.

Galamb:
Családod, akik követnek téged, te nyugtalan, örökké zizzenő, porzó, sistergő ember mindenhová, bárhová sodor is az élet, az a cudar élet, most mit csinál?  

Csécselaki:
Család nincs. Sose volt.

Galamb:
Kedves feleséged, az az áldott jó asszony, akinek világhírű a habos-mákos töttyeréje, és a galagonyával flambírozott kecskepucurája,  most mivel foglalkozik?

Csécselaki:
Ő a múzsám, amikor pornót festek.

Galamb:
Csodálatos! Kedves nejed aktívan vesz részt a művészet csodálatos megformálásában, ebben a testet, lelket nem kímélő kemény munkában, ebben a nyugodtan mondhatjuk, taposómalomban! És mindezt alázattal, a művészet iránti tisztelettel végzi!  Sokat dolgoztok?

Csécselaki:
A feleségem minden nap, én kisebb kihagyásokkal, de sokat.

Galamb:
Amikor túl vagytok egy-egy nehéz nap éjszakáján, amikor elcsitul a rohanó, bűzös város bűnös ricsaja, amikor már az ezüstösen fénylő hold is lepihen, akkor mit csináltok hű asszonyoddal és társaddal, ki jóban rosszban veled van már hosszú évek óta?

Csécselaki:
Alszunk.

Galamb:
Sajnos elszaladt az idő, be kell fejeznünk lenyűgöző beszélgetésünket élet és halál kérdéséről. Tán oszd meg velünk búcsúzóul legközelebbi terved fennkölt gondolatát. 

Csécselaki:
Szeretném elkapni azt a szemetet, aki a múltkor nem fizette ki az asszonyt. Itt a képe, sikerült őt még szökése előtt lefestenem.


Reklám


Útszéli kurvát mutatunk.








Tábla a képernyőn:

Magyarországi Stricik Baráti Köre
Narrátor:
L. Mónika, 18 éves hajadon. Szülei elváltak, apja alkoholista, anyja munkanélküli. Kedvenc étele a marhapörkölt galuskával, kedvenc itala a Kocsis Irma asztali bor. 1000 forintért fél órára kölcsönözhető! Okoska kártyával, 10 % kedvezményt adunk!





A mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, feleségét.




















